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Predlog spremembe 339
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 
njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo. V ta 
namen upravljavec pripravi poročilo, ki 
dokazuje, da je to merilo izpolnjeno, in ga 
predloži pristojnemu organu, ki odobri 
prenos odgovornosti.

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje prenese na 
pristojni organ po izteku 100-letnega 
obdobja in potem, ko so bili izpolnjeni vsi 
pogoji za prenos odgovornosti, navedeni v 
dovoljenju za shranjevanje. V ta namen 
upravljavec pripravi poročilo, ki dokazuje, 
da je to merilo izpolnjeno, in ga predloži 
pristojnemu organu, ki odobri prenos 
odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju geologov bi se težave lahko pojavile tudi več kot 100 let po zaprtju območja 
shranjevanja.

Predlog spremembe 340
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), 
ostaja upravljavec za vmesno obdobje vsaj 
50 let po zaprtju odgovoren za zaprto 
območje, vključno z vsemi pravnimi 
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njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo. V ta 
namen upravljavec pripravi poročilo, ki 
dokazuje, da je to merilo izpolnjeno, in ga 
predloži pristojnemu organu, ki odobri 
prenos odgovornosti.

obveznostmi, ki iz tega izhajajo. Prenos na 
pristojni organ se izvrši ob koncu 
začetnega 50-letnega obdobja samo, če in 
kadar vsi razpoložljivi dokazi kažejo, da se 
bo shranjeni CO2 v celoti obdržal 
neomejeno dolgo, in so izpolnjena merila 
za prenos odgovornosti iz dovoljenja za 
shranjevanje. V ta namen upravljavec 
pripravi poročilo, ki dokazuje, da so merila 
izpolnjena, in ga predloži pristojnemu 
organu, ki odobri prenos odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Najkrajše vmesno obdobje po zaprtju, ko je upravljavec še naprej odgovoren za območje 
shranjevanja, ščiti pristojni organ pred predčasnim prevzemanjem odgovornosti za shranjeni 
CO2. To pomeni tudi dodatno spodbudo za pravilno upravljanje in vzdrževanje območja med 
obratovanjem in zaprtjem, ker bo upravljavec še najprej odgovoren za določeno obdobje in 
njegova odgovornost ne bo prenehala, dokler se ne izkaže, da se bo shranjeni CO2 obdržal, in 
bodo izpolnjene vse zahteve za prenos odgovornosti iz dovoljenja za shranjevanje.

Predlog spremembe 341
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 
njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo. V ta 
namen upravljavec pripravi poročilo, ki 
dokazuje, da je to merilo izpolnjeno, in ga 
predloži pristojnemu organu, ki odobri 
prenos odgovornosti.

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 
njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo. V ta 
namen upravljavec pripravi poročilo, ki 
dokazuje, da je to merilo izpolnjeno, in ga 
predloži pristojnemu organu, ki odobri 
prenos odgovornosti. Upravljavec ostaja 
odgovoren za vsakršno škodo, nastalo po 
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njegovi krivdi ali zaradi malomarnosti, 
tudi če se ta škoda pojavi šele po prenosu 
iz tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ker tveganja ostajajo visoka še dolgo po zaprtju območja shranjevanja, prenos odgovornosti 
za območje na pristojni organ ni pravično. Za krivdo ali malomarnost mora ostati odgovoren 
upravljavec.

Predlog spremembe 342
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 
njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo. V ta 
namen upravljavec pripravi poročilo, ki 
dokazuje, da je to merilo izpolnjeno, in ga 
predloži pristojnemu organu, ki odobri 
prenos odgovornosti.

1. Če je bilo območje shranjevanja zaprto v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1), se 
odgovornost za zaprto območje, vključno z 
vsemi pravnimi obveznostmi, ki iz tega 
izhajajo, prenese na pristojni organ na 
njegovo lastno pobudo ali na zahtevo 
upravljavca, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da so vsa merila glede 
neoporečnosti iz te direktive ali dovoljenja 
za shranjevanje izpolnjena, tako da se bo 
shranjeni CO2 obdržal. V ta namen 
upravljavec pripravi poročilo, ki dokazuje, 
da so ta merila izpolnjena, in ga predloži 
pristojnemu organu, ki odobri prenos 
odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

„Neomejeno dolgo“ je nejasen izraz, je zahteva, da se merila za neoporečnost območja in 
prenos odgovornosti določena v direktivi ali v samem dovoljenju za shranjevanje. 
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Predlog spremembe 343
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 344
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi.

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh odločbah o odobritvi pristojnega 
organa v skladu z odstavkom 1, vključno s 
poročili, ki jih predloži upravljavec, ter 
ostalo dokumentacijo, ki jo je pristojni 
organ upošteva pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija
sporoči mnenje o odločbah o odobritvi.
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Or. en

Predlog spremembe 345
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi.

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh odločbah o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1. 

Or. en

Obrazložitev

Postopek pregledovanja osnutkov dovoljenj za shranjevanje bi upočasnil postopek za 
pridobitev dovoljenja. Predlagamo, da nacionalni predpisi zahtevajo, da se Komisijo obvesti 
o na novo izdanih dovoljenjih. 

Predlog spremembe 346
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh odločbah o odobritvi, ki jih je sprejel
pristojni organ v skladu z odstavkom 1.
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sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z  načelom subsidiarnosti so države članice odgovorne za prenos odgovornosti z 
upravljavca na pristojni organ.

Predlog spremembe 347
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi lahko Komisija 
sporoči mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi. 

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh osnutkih odločb o odobritvi, ki jih je 
pripravil pristojni organ v skladu z 
odstavkom 1, vključno s poročili, ki jih je 
predložil upravljavec, ter ostalo 
dokumentacijo, ki jo je pristojni organ 
upošteval pri svoji odločitvi. V šestih 
mesecih po predložitvi Komisija sporoči 
zavezujoče mnenje o osnutkih odločbe o 
odobritvi. Določbe odstavka 6(2a) veljajo 
tudi za osnutke odločb o odobritvi.

Or. en

Obrazložitev

Zavezujoč pregled na ravni Skupnosti je potreben za zagotavljanje doslednosti izvajanja 
zahtev. 
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Predlog spremembe 348
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ končno odločitev 
sporoči Komisiji in v primeru odstopanja 
od mnenja Komisije navede razloge za to.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.

Predlog spremembe 349
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ končno odločitev 
sporoči Komisiji in v primeru odstopanja 
od mnenja Komisije navede razloge za to.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za odpravo zapletenih upravnih postopkov in za subsidiarnost.



PE409.632v01-00 10/67 AM\734311SL.doc

SL

Predlog spremembe 350
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ končno odločitev sporoči 
Komisiji in v primeru odstopanja od 
mnenja Komisije navede razloge za to.

3. Pristojni organ končno odločitev sporoči 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Postopek pregledovanja osnutkov dovoljenj za shranjevanje bi upočasnil postopek za 
pridobitev dovoljenja. Predlagamo, da nacionalni predpisi zahtevajo, da se Komisijo obvesti 
o na novo izdanih dovoljenjih. 

Predlog spremembe 351
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali 
večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

5. Po prenosu odgovornosti v skladu z 
odstavki 1 do 4 se nadzor nadaljuje 
neprekinjeno vsaj 30 let od dneva izdaje 
dovoljenja. 

Or. en

Obrazložitev

Stalen nadzor je potreben najmanj 30 let, da se zagotovi varnost prostorov za shranjevanje 
CO2 in da se omogoči čim hitrejša izvedba popravnih ukrepov v primeru uhajanja. 
Obdobje po prenehanju shranjevanja CO2 je najpomembnejše, ker se lahko po popolni 
zatesnitvi v kamnitih tleh sprožijo negativne reakcije (hribinski pritisk, migracije CO2, 
uhajanje itd.)
Predlog spremembe za zaščito držav članic pred goljufivim ali malomarnim upravljavcem.
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Predlog spremembe 352
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča.
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali 
večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov.

5. Po prenosu odgovornosti v skladu z 
odstavki 1 do 4 se morajo  redni pregledi 
prenehati in je nadzor mogoče zmanjšati 
na stopnjo, ki omogoča ugotavljanje 
uhajanja ali večjih nepravilnosti. V 
primeru, da se ugotovijo uhajanja ali 
občutne nepravilnosti, sprejme pristojni 
organ potrebne popravne ukrepe. Če je 
zaprtje območja shranjevanja in/ali 
prenos odgovornosti temeljilo na netočnih 
ali napačnih informacijah, krije stroške 
popravnih ukrepov in nosi odgovornost za 
vso škodo za zdravje ljudi ali okolje 
upravljavec. V vseh drugih primerih se 
ustrezni stroški in stroški nadzora krijejo 
iz sklada iz člena 19a, ki se financira iz 
prispevkov upravljavcev in ga upravlja 
pristojni organ. 

Or. en

Obrazložitev

Nadzor po prenosu odgovornosti nudi dodatno varnost glede zagotavljanja, da se na 
območjih shranjevanja vzdržujejo predvidene razmere.

Trenutni predlog direktive omogoča, da vse stroške nadzora in stroške sanacije po prenosu 
odgovornosti dolgoročno krijejo države članice (in po definiciji davkoplačevalci), razen če se 
dokaže krivda ali malomarnost upravljavca. Za kritje stroškov nadzora in sanacij po prenosu 
odgovornosti je edino pošteno, da se zagotovi sklad, ki se financira s prispevki upravljavcev.
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Predlog spremembe 353
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali 
večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov. 

5. Po prenosu odgovornosti v skladu z 
odstavki 1 do 4 se lahko nadzor zmanjša 
na raven, ki še vedno omogoča 
ugotavljanje uhajanj ali večjih 
nepravilnosti. Če so ugotovljena uhajanja 
ali večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
okrepi, da se oceni obseg težave in 
učinkovitost popravnih ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Če se po prenosu odgovornosti dovoli končanje nadzora, bi to lahko pomenilo, da bi se 
uhajanja, ki zahtevajo ponovno uvedbo nadzora, ugotovila šele, ko bi bila škoda že 
povzročena. Namesto tega je treba sistem nadzora obdržati vsaj na najnižji ravni. 

Predlog spremembe 354
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali 
večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov. 

5. Po prenosu odgovornosti v skladu z 
odstavki 1 do 4 se lahko nadzor zmanjša 
na raven, ki omogoča ugotavljanje 
morebitnih uhajanj ali večjih 
nepravilnosti. Če so ugotovljena uhajanja 
ali večje nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
poostri, da se oceni obseg težave in 
učinkovitost popravnih ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Nadzor je potreben po prenosu odgovornosti na pristojni organ.

Predlog spremembe 355
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov. 

5. Po prenosu odgovornosti se nadzor v 
skladu z odstavki 1 do 4 nadaljuje še 100 
let. Po koncu tega obdobja se lahko 
znatno zmanjša. Vendar če so ugotovljena 
uhajanja ali večje nepravilnosti, se nadzor 
po potrebi ponovno uvede, da se oceni 
obseg težave in učinkovitost popravnih 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju geologov bi se težave lahko pojavile tudi več kot 100 let po zaprtju območja 
shranjevanja.

Predlog spremembe 356
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu s členi 1 do 4 konča. 
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede, da se oceni obseg težave 
in učinkovitost popravnih ukrepov. 

5. Po prenosu odgovornosti se lahko 
nadzor v skladu z odstavki 1 do 4 zmanjša.
Vendar če so ugotovljena uhajanja ali večje 
nepravilnosti, se nadzor po potrebi 
ponovno uvede v celoti, da se oceni obseg 
težave in učinkovitost popravnih ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se na območju shranjevanja ohrani določena stopnja nadzora po njegovem 
zaprtju in dokler se vbrizgani CO2 povsem ne stabilizira.

Predlog spremembe 357
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov.

6. Obdobje nadzora po prenosu 
odgovornosti se lahko podaljša ali 
ponovno uvede, če se ugotovijo uhajanja 
ali večje nepravilnosti.

Or. en

Obrazložitev

Stalen nadzor je potreben najmanj 30 let, da se zagotovi varnost prostorov za shranjevanje 
CO2 in da se omogoči čim hitrejša izvedba popravnih ukrepov v primeru uhajanja. 

Obdobje po prenehanju shranjevanja CO2 je najpomembnejše, ker se lahko po popolni 
zatesnitvi v kamnitih tleh sprožijo negativne reakcije (hribinski pritisk, migracije CO2, 
uhajanje itd.)

Predlog spremembe za zaščito držav članic pred goljufivim ali malomarnim upravljavcem.

Predlog spremembe 358
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov.

6. V primeru, da se ugotovijo uhajanja ali 
občutne nepravilnosti, sprejme pristojni 
organ potrebne popravne ukrepe. Če je 
bilo območje shranjevanja zaprto na 
osnovi netočnih ali napačnih informacij, 
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krije stroške popravnih ukrepov in nosi 
odgovornost za škodljive posledice za 
zdravje ljudi ali okolje upravljavec. V vseh 
drugih primerih se stroški krijejo iz sklada 
iz člena 19a, ki se financira iz prispevkov 
upravljavcev in ga upravlja pristojni 
organ.

Or. en

Obrazložitev

Če je bila odgovornost prenesena na osnovi napačnih informacij, morajo upravljavci območij 
plačati stroške za odpravo morebitne škode za okolje in javno zdravje.

Predlog spremembe 359
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov.

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov. To ne velja, če temelji zaprtje 
območja shranjevanja po krivdi ali zaradi 
malomarnosti upravljavca na netočnih ali 
napačnih informacijah. V tem primeru je 
upravljavec dolžan plačati stroške 
popravnih ukrepov za odpravljanje 
škodljivih posledic za zdravje ljudi in 
okolje. V vseh drugih primerih se ustrezni 
stroški in stroški nadzora krijejo iz sklada 
iz člena 19a, ki se financira iz prispevkov 
upravljavcev in ga upravlja pristojni 
organ. 

Or. en

Obrazložitev

Trenutni predlog direktive omogoča, da vse stroške nadzora in stroške sanacije po prenosu 
odgovornosti dolgoročno krijejo države članice (in po definiciji davkoplačevalci), razen če se 
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dokaže krivda ali malomarnost upravljavca. Za kritje stroškov nadzora in sanacij po prenosu 
odgovornosti je edino pošteno, da se zagotovi sklad, ki se financira s prispevki upravljavcev.

Predlog spremembe 360
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov.

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov. To ne velja v primerih netočnih 
izjav, nerazkrivanja ustreznih informacij, 
malomarnosti, namerne prevare ali 
zlorabe. To ne vpliva na člen 19(2a).

Or. de

Obrazložitev

To besedilo zagotavlja, da se od upravljavca še vedno lahko zahteva povrnitev stroškov, tudi 
po prenosu odgovornosti na pristojne organe, če veljajo okoliščine iz drugega stavka. Tretji 
stavek pojasnjuje, da je nastale stroške mogoče poravnati tudi iz sklada, ustanovljenega v 
skladu z novim členom 19(2a). 

Predlog spremembe 361
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov.

6. Nekdanji upravljavec v skladu z 
odstavki 1 do 4 po prenosu odgovornosti 
pristojnemu organu ne povrne nastalih 
stroškov, razen če je škoda nastala po 
krivdi ali zaradi malomarnosti 
upravljavca, tudi če se ta škoda pojavi šele 
po prenosu iz člena 18.
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Or. en

Obrazložitev

Ker ostajajo tveganja visoka še dolgo po zaprtju območja shranjevanja, prenos odgovornosti 
za območje na pristojni organ ni pravično. Za krivdo ali malomarnost mora ostati odgovoren 
upravljavec.

Predlog spremembe 362
Jerzy Buzek,Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 18 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če je bilo območje shranjevanja zaprto 
v skladu s točko (c) člena 17(1), se prenos 
odgovornosti izvrši po zapečatenju 
območja ter odstranitvi naprav za 
vbrizgavanje, če in kadar vsi razpoložljivi 
dokazi kažejo, da se bo shranjeni CO2 v 
celoti obdržal neomejeno dolgo.

7. Če se po prenosu odgovornosti na 
pristojni organ v skladu z odstavki 1 do 4 
po krivdi upravljavca pojavijo večje 
nepravilnosti, povrne nastale stroške 
nekdanji upravljavec.

Or. en

Obrazložitev

Stalen nadzor je potreben najmanj 30 let, da se zagotovi varnost prostorov za shranjevanje 
CO2 in da se omogoči čim hitrejša izvedba popravnih ukrepov v primeru uhajanja. 
Obdobje po prenehanju shranjevanja CO2 je najpomembnejše, ker se lahko po popolni 
zatesnitvi v kamnitih tleh sprožijo negativne reakcije (hribinski pritisk, migracije CO2, 
uhajanje itd.)
Predlog spremembe za zaščito držav članic pred goljufivim ali malomarnim upravljavcem.
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Predlog spremembe 363
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter 
druge obveznosti, ki izhajajo iz vključitve 
v skladu z Direktivo 2003/87/ES.

1. Komisija in države članice zagotovijo, 
da prosilec pred predložitvijo vloge za 
dovoljenje za shranjevanje s finančno 
varnostjo ali drugimi enakovrednimi ukrepi 
na način, ki ga določijo Komisija in države 
članice ustrezno finančno poskrbi, da se 
izpolnijo vse obveznosti, ki izhajajo iz 
izvajanja te direktive. 

Or. pl

Obrazložitev

Finančna sredstva, ki so potrebna za uporabo tehnologije CSC, se lahko črpajo iz plačil za 
emisije.

Predlog spremembe 364
Christian Ehler, Jan Březina, Herbert Reul, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

1. Države članice zagotovijo, da prosilec s 
finančno varnostjo ali drugimi 
enakovrednimi ukrepi v skladu s 
preglednim postopkom za ugotavljanje 
njegove kreditne sposobnosti in ocene 
tveganja glede ravni morebitne škode, ki 
se opravita ob začetku shranjevanja,
ustrezno poskrbi, da se izpolnijo vse 
obveznosti iz dovoljenja, izdanega v skladu 
s to direktivo, vključno s postopki zaprtja 
in določbami za obdobje po zaprtju, ter 
druge obveznosti, ki izhajajo iz vključitve 
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v skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi zagotoviti ustrezno stopnjo varnosti.

Predlog spremembe 365
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred izdajo dovoljenja za shranjevanje s 
finančno varnostjo ali drugimi 
enakovrednimi ukrepi na način, ki ga 
določijo države članice, ustrezno poskrbi, 
da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, da se pred predložitvijo vloge predloži finančna varnost, je po nepotrebnem stroga 
in draga. Vendar je tako varnost treba zagotoviti, preden se dovoljenje izda.

Znesek finančne varnosti mora biti določen na ravni EU in ustrezno visok.

Predlog spremembe 366
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred izdajo dovoljenja za shranjevanje s 
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shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

finančno varnostjo ali drugimi 
enakovrednimi ukrepi na način, ki ga 
določijo države članice, ustrezno poskrbi, 
da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES.

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, da se finančna varnost predloži pred predložitvijo vloge, je po nepotrebnem stroga 
in draga. Vendar pa je tako varnost treba predložiti pred izdajo dovoljenja.

Predlog spremembe 367
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
po odobritvi dovoljenja za shranjevanje s 
finančno varnostjo ali drugimi 
enakovrednimi ukrepi na način, ki ga 
določijo države članice, ustrezno poskrbi, 
da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje nepotrebnih visokih stroškov.
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Predlog spremembe 368
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. Komisija 
poda smernice, v skladu s katerimi države 
članice določijo vrednost finančne
varnosti, ter določi najnižjo vrednost 
finančne varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje enakih pogojev za vse upravljavce v celotni EU in za preprečevanje 
izkrivljanja konkurence mora Komisija pripraviti za države članice smernice za izračun 
ustrezne finančne varnosti ter določiti najnižjo vrednost finančne varnosti.

Predlog spremembe 369
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 

1. Države članice zagotovijo, da prosilec 
pred predložitvijo vloge za dovoljenje za 
shranjevanje s finančno varnostjo ali 
drugimi enakovrednimi ukrepi na način, ki 
ga določijo države članice, ustrezno 
poskrbi, da se izpolnijo vse obveznosti iz 
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dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES. 

dovoljenja, izdanega v skladu s to 
direktivo, vključno s postopki zaprtja in 
določbami za obdobje po zaprtju, ter druge 
obveznosti, ki izhajajo iz vključitve v 
skladu z Direktivo 2003/87/ES in 
Direktivo 2004/35/ES. Finančno varnost 
je treba določiti na taki ravni, da krije 
obveznost za vso škodo, ki so jo utrpele 
tretje stranke, kot tudi stroške 
odpravljanja okoljske škode v vrednosti, ki 
ni nižja od [x] milijard EUR. 

Or. en

Obrazložitev

Sprejeti je treba potrebne ukrepe za zagotavljanje finančne varnosti.

Predlog spremembe 370
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Finančna varnost se redno prilagaja, 
da se upoštevajo spremembe ocenjenega 
tveganja uhajanja, vključno z morebitnim 
podaljšanjem veljavnosti finančne 
varnosti tudi po prenosu odgovornosti na 
pristojni organ v skladu s členom 18.

Or. en

Obrazložitev

Ne glede na nevarnost uhajanja mora finančna varnost veljati tudi po prenosu odgovornosti 
na pristojni organ. Ta finančna varnost bo omogočala kritje stroškov nadzora in morebitnih 
popravnih ukrepov ob upoštevanju predloga spremembe člena 18. 
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Predlog spremembe 371
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 2 – uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančna varnost ali drug enakovreden 
ukrep iz odstavka 1 se izvaja:

2. Finančna varnost ali drug enakovreden 
ukrep iz odstavka 1 ostane veljaven in 
razpoložljiv:

(a) po zaprtju območja shranjevanja v 
skladu s točkama (a) in (b) člena 17, dokler 
se odgovornost za območje shranjevanja v 
skladu s členom 18(1) do (4) ne prenese na 
pristojni organ;

(a) po zaprtju območja shranjevanja v 
skladu s točkama (a) in (b), odstavka 1,
člena 17, dokler se odgovornost za 
območje shranjevanja v skladu s členom 
18(1) do (4) ne prenese na pristojni organ, 
ob upoštevanju odstavka 1a, če je to 
primerno;

Or. en

Obrazložitev

Ne glede na nevarnost uhajanja mora finančna varnost veljati tudi po prenosu odgovornosti 
na pristojni organ. Ta finančna varnost bo omogočala kritje stroškov nadzora in morebitnih 
popravnih ukrepov ob upoštevanju predloga spremembe člena 18. 

Predlog spremembe 372
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Od začetka vbrizgavanja CO2 do 
zaprtja območja shranjevanja vplača 
upravljavec ob koncu vsakega leta v sklad 
2 % vrednosti pravic, ki jih upravljavci 
postrojenj, ki jih zajema direktiva 
2003/87/ES, niso bili dolžni predati v tem 
letu zahvaljujoč shranjevanja CO2 na tem 
območju. Ta sklad je namenjen 
financiranju stroškov, ki nastanejo po 
prenosu odgovornosti na pristojni organ.
Ta sklad ustanovijo države članice.
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Or. de

Obrazložitev

Tudi po prenosu odgovornosti na pristojni organ bodo za osebje, nadzor, popravila, tekoče 
vzdrževanje ter nadomestila v primeru uhajanja in drugih možnih škod potrebna sredstva. 
Nadzor in še posebej 3-D potresne študije zahtevajo veliko dela in stroškov, nadzor vrtin ter 
po potrebi nova vrtanja in ponovno zatesnjevanje pa lahko predstavljajo pomembne stroške. 
V skladu s previdnostnim načelom in načelom onesnaževalec plača je treba uvesti varovalo, 
ki zagotavlja upoštevanje teh dejstev.

Predlog spremembe 373
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Rezervni sklad

V vsaki državi članici se ustanovi ločen 
rezervni sklad, ki se vzdržuje z letnimi 
prispevki, ki jih upravljavci območij 
shranjevanja vplačujejo od začetka 
vbrizgavanja CO2. Ta sklad vodi in 
upravlja pristojni organ. Prispevki 
upravljavcev so odvisni od velikosti 
območja shranjevanja, izraženo v 
prostorninskih enotah CO2, , dosedanjega 
dela upravljavca in profila tveganj 
območja v skladu s parametri, določenimi 
v Prilogi I. Prispevki se plačujejo, dokler 
prenos odgovornosti na pristojni organ ni 
končan. Sklad se uporablja za kritje 
stroškov nadzora in sanacij, ki jih ima 
pristojni organ po prenosu odgovornosti 
in izjemoma tudi pred prenosom, ko 
odgovornosti ni zajeta v direktivah 
2004/35/ES in 2003/87/ES in/ali je 
finančna varnost neustrezna ali ni
razpoložljiva.

Or. en
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Obrazložitev

Ustanovitev ločenega rezervnega sklada bo nudila državam članicam dodatno finančno 
varnost, da bodo lahko krile stroške nadzora in sanacij v času po prenosu odgovornosti za 
območja shranjevanja z upravljavcev. Prav tako bo državam članicam nudila dodaten vir 
dohodka v primeru finančne nesolventnosti upravljavcev ali nepredvidenih vprašanj glede 
odgovornosti, ki jih direktivi 2004/35/ES in 2003/87/ES ne urejata.

Predlog spremembe 374
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
V vsaki državi članici se ustanovi ločen 
rezervni sklad, ki se vzdržuje z letnimi 
prispevki, ki jih skupaj plačujejo 
upravljavci območij shranjevanja in 
elektrarne. Ta sklad vodi in upravlja 
pristojni organ. Prispevki upravljavcev so 
sorazmerni z velikostjo območja 
shranjevanja, izraženo v prostorninskih 
enotah CO2, dosedanjim delom 
upravljavca in profilom tveganj območja v 
skladu s parametri, določenimi v Prilogi I. 
Po prenosu odgovornosti na pristojni 
organ plačevanje prispevkov preneha. 
Sklad je namenjen kritju stroškov nadzora 
in popravljalnih ukrepov ter stroškom za 
odpravljanje običajne škode (npr. škode 
za zdravje, lastnino, itd.) in okoljske škode 
po prenosu odgovornosti, izjemoma pa 
tudi pred tem prenosom, ko Direktivi 
2004/35/ES in 2003/87/ES ne pokrivata 
odgovornosti in/ali je finančna varnost 
neustrezna ali ni na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Elektrarne in upravljavci območij skupaj prispevajo v sklad, ki je namenjen kritju stroškov 
nadzora in popravljalnih ukrepov ter stroškov za odpravljanje škode po prenosu odgovornosti.
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Predlog spremembe 375
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi morebitnim 
uporabnikom zagotovijo dostop do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja 
za namene geološkega shranjevanja 
proizvedenega in zajetega CO2 v skladu z 
odstavki 2 do 4.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi morebitnim 
uporabnikom zagotovijo dostop do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja 
za namene geološkega shranjevanja 
proizvedenega in zajetega CO2 v skladu z 
odstavki 2 do 4. V ta namen se cevovodi, 
za katera se izdajo nova dovoljenja, 
praviloma projektirajo tako, da lahko 
sprejmejo vse tokove CO2 dane najmanjše 
kakovosti, ki se jo določi s postopkom 
komitologije.

Or. de

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je mogoče preprečiti omejitve dostopa in diskriminacijo na 
osnovi domnevne tehnične nezdružljivosti. Prav tako nudi vsem graditeljem postrojenj v 
Evropi zagotovilo, da njihov CO2 ne bo izključen iz transportnega omrežja na osnovi tehnične 
nezdružljivosti, pod pogojem, da ga pripravijo v skladu z določenim standardom kakovosti.

Predlog spremembe 376
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi morebitnim 
uporabnikom zagotovijo dostop do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja 
za namene geološkega shranjevanja 
proizvedenega in zajetega CO2 v skladu z 
odstavki 2 do 4.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi morebitnim 
uporabnikom zagotovijo dostop do omrežij 
za transport CO2 in območij shranjevanja 
za namene geološkega shranjevanja 
proizvedenega in zajetega CO2 v skladu z 
odstavki 2 do 4. Vendar uporabniki v 
celoti krijejo stroške dostopa do teh 
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omrežij in območij. 

Or. en

Obrazložitev

Elektrarne morajo kriti stroške transporta (in morebitnega shranjevanja) svojih emisij CO2.

Predlog spremembe 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja cilj pravičnega in 
odprtega dostopa, pri čemer upošteva:

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica, in ga 
izvedejo upravljavci transportnega 
omrežja, ki na noben način ne smejo biti 
povezani ne z upravljavci območja 
shranjevanja ne z uporabniki (npr. 
elektrarnami). Država članica uporablja 
cilj pravičnega in odprtega dostopa, pri 
čemer upošteva:

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje svobodne konkurence in dostopa ne smejo biti upravljavci transportnega 
omrežja na noben način povezani ne z upravljavci območja shranjevanja ne z elektrarnami.

Predlog spremembe 378
Dimitrios Papadimoulis, Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
pregleden, objektiven in 
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članica uporablja cilj pravičnega in 
odprtega dostopa, pri čemer upošteva:

nediskriminatoren način, ki ga določi 
država članica. Država članica uporablja 
cilj pravičnega in odprtega dostopa, pri 
čemer upošteva:

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti odprt dostop po preglednih in objektivnih merilih.

Predlog spremembe 379
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja cilj pravičnega in 
odprtega dostopa, pri čemer upošteva:

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja načelo odprtega dostopa 
pod nediskriminatornimi pogoji, pri čemer 
upošteva:

Or. en

Obrazložitev

Pojem „pravično“ lahko v pravnih besedilih povzroča težave pri razlagi, ker vsebuje 
subjektiven in moralen element, izraz „nediskriminatorno“ pa je splošen.

Predlog spremembe 380
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja cilj pravičnega in 

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja načelo odprtega in 
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odprtega dostopa, pri čemer upošteva: nediskriminatornega dostopa, pri čemer 
upošteva:

Or. de

Obrazložitev

Odprt in nediskriminatoren dostop pod poštenimi pogoji je bistven za vse upravljavce.

Predlog spremembe 381
Riitta Myller

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica uporablja cilj pravičnega in 
odprtega dostopa, pri čemer upošteva:

2. Dostop iz odstavka 1 se zagotovi na 
način, ki ga določi država članica. Država 
članica zagotavlja pravičen in odprt 
dostop, pri čemer upošteva:

Or. fi

Predlog spremembe 382
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zmogljivost shranjevanja, ki je v 
razumni meri na voljo ali bo na voljo na 
območjih, določenih v členu 4, in 
zmogljivost transporta, ki je v razumni 
meri na voljo ali bo na voljo;

(a) zmogljivost shranjevanja, ki je na voljo 
na območjih, določenih v členu 4, in 
zmogljivost transporta, ki je na voljo;

Or. en

Obrazložitev

Črtanje biti na voljo pod razumnimi predlaganimi pogoji se po naši oceni sklada z 
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obveznostjo razširitve. Za zagotovitev gospodarske upravičenosti ob visokih investicijskih 
stroškov mora obstajati možnost sklenitve dolgoročne pogodbe za dostop do 
transporta/območja shranjevanja s strankami.

Predlog spremembe 383
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) delež obveznosti zmanjšanja CO2 v 
skladu z mednarodnimi pravnimi 
instrumenti in zakonodajo Skupnosti, ki 
ga namerava država članica izpolniti z 
zajemanjem in geološkim shranjevanjem 
CO2, 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje celotnega stavka. Vključitev določenih obveznosti zmanjšanje v skladu z 
mednarodnimi in evropskimi sporazumi ali standardi pri prenosu ureditve dostopa v 
nacionalno zakonodajo ne vodi nikamor in lahko povzroči neenako obravnavo upravljavcev v 
različnih državah članicah.

Predlog spremembe 384
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) potrebo po spoštovanju ustrezno 
utemeljenih potreb lastnika ali upravljavca 
območja shranjevanja ali omrežja za 
transport CO2 in interesov vseh ostalih 
uporabnikov območja shranjevanja ali 
omrežja ali ustreznih predelovalnih ali 
upravljalnih zmogljivosti, ki jih to zadeva; 
in;

(d) potrebo po spoštovanju ustrezno 
utemeljenih potreb lastnika ali upravljavca 
območja shranjevanja ali omrežja za 
transport CO2 in interesov vseh ostalih 
uporabnikov območja shranjevanja ali 
omrežja ali ustreznih predelovalnih ali 
upravljalnih zmogljivosti, ki jih to zadeva. 
Utemeljene potrebe lastnika ali 
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upravljavca območja shranjevanja ali 
omrežja za transport CO2 so v prvi vrsti 
varna priložnost za transport/shranjevanje 
lastnega proizvedenega/izoliranega toka 
CO2 glede na razpoložljive zmogljivosti in 
ohranjanje potrebne finančne varnosti za 
razvoj infrastrukture ali delovanje 
obratov;

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj bi moral biti, da so upravljavci območij shranjevanja/omrežij za transport CO2
upravičeni do uporabe tehnologij zajema in shranjevanja ogljika oz. skladiščnih zmogljivosti 
za lasten tok CO2 in do doseganja lastnih obveznih ciljev za zmanjševanje CO2 , da imajo 
močno vzpodbudo za potrebne visoke naložbe v izgradnjo oz. razvoj potrebne infrastrukture. 

Predlog spremembe 385
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) potrebo po zagotavljanju sprejema 
ustreznih določb, da se ustvarijo pogoji za 
čezmejne in tranzitne toke CO2 na način, 
ki preprečuje izkrivljanje konkurence 
zaradi zemljepisne lege morebitnih 
uporabnikov v EU.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da upravljavci v državah članicah, kot je Grčija, ne bi bili zaradi 
svoje zemljepisne lege ali morebitnih omejitev pri razvoju območij shranjevanja po 
nepotrebnem v slabšem položaju.



PE409.632v01-00 32/67 AM\734311SL.doc

SL

Predlog spremembe 386
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavci omrežij za transport CO2 in 
upravljavci območij shranjevanja lahko 
zavrnejo dostop zaradi pomanjkanja 
zmogljivosti. Za vsako zavrnitev se 
navedejo ustrezno utemeljeni razlogi.

3. Upravljavci omrežij za transport CO2 in 
upravljavci območij shranjevanja lahko 
zavrnejo dostop zaradi pomanjkanja 
zmogljivosti ali gospodarske 
nerazumnosti. Za vsako zavrnitev se 
navedejo ustrezno utemeljeni razlogi.

Or. en

Obrazložitev

Primerljivi evropski in nacionalni predpisi držav članic na področju plinskega  
trga/transporta plina praviloma omogočajo podobne izjeme, ki so razumne in upravičene. 

Predlog spremembe 387
Jerzy Buzek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Izvzetje

1. Pomembna nova infrastruktura CCS se 
lahko na zahtevo za določen čas izvzame 
iz določb člena 20 pod naslednjimi pogoji: 
(a) tveganje, povezano z naložbo, dopušča 
izvedbo naložbe samo v primeru odobritve 
izvzetja; 
(b) izvzetje ne škoduje konkurenci ali 
učinkovitemu delovanju trga CCS. 
2. Pristojni organi držav članic lahko za 
vsak posamezni primer odločajo o 
izvzetjih iz odstavka 1. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav 
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članic, odločajo pristojni organi držav 
članic skupaj. Za odobritev izvzetja veljajo 
naslednji pogoji: 
(a) izvzetje lahko pokriva celotno ali del 
zmogljivosti nove infrastrukture; 
(b) pri odločanju glede odobritve izvzetja 
je treba za vsak posamezni primer posebej 
obravnavati potrebo po opredelitvi 
pogojev glede trajanja izvzetja in 
nediskriminatornega dostopa do 
infrastrukture. Pri določanju pogojev je 
treba upoštevati zlasti trajanje pogodb, 
dodatno zmogljivost, ki bo zgrajena, 
časovni vidik projekta in nacionalne 
razmere; 
(c) pri odobritvi izvzetje lahko pristojni 
organ določi pravila in mehanizme za 
upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti, v 
kolikor to ne preprečuje izvajanja 
dolgoročnih pogodb; 
(d) sklep o izvzetju, vključno z vsemi 
pogoji, se ustrezno utemelji in objavi. 
3. Pristojni organi držav članic uvedejo 
jasen in točno določen postopek za 
pritožbo na sklep iz tega člena. 
4. Pogojev odobritve izvzetja iz tega člena 
ni dopustno naknadno spreminjati brez 
dogovora vseh strank.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora vpeljati določilo, ki dovoljuje državam članicam, da pod natančno določenimi 
pogoji odobrijo izvzetje iz reguliranega dostopa tretje strani do infrastrukture CCS. Uvajanje 
zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida bo zahtevalo obsežne naložbe v 
infrastrukturo. Za pridobivanje zadostnega kapitala morajo biti vlagatelji prepričani, da si 
bodo lahko zagotovili povračilo naložbe. Ta predlog spremembe temelji na členu 22 direktive 
2003/55/ES (druga direktiva o plinu).
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Predlog spremembe 388
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Izvzetje

1. Pomembna nova infrastruktura CCS se 
lahko na zahtevo za določen čas izvzame 
iz določb člena 20 pod naslednjimi pogoji:
(a) tveganje, povezano z naložbo, dopušča 
izvedbo naložbe samo v primeru odobritve 
izvzetja;
(b) izvzetje ne škoduje učinkovitemu 
delovanju trga CCS.
2. Pristojni organi držav članic lahko za 
vsak posamezni primer odločajo o 
izvzetjih iz odstavka 1. Če je zadevna 
infrastruktura na ozemlju več držav 
članic, odločajo pristojni organi držav 
članic skupaj. Za odobritev izvzetja veljajo 
naslednji pogoji:
(a) izvzetje lahko pokriva celotno ali del 
zmogljivosti nove infrastrukture ali 
celotno ali del dodatne ali razširjene 
zmogljivosti;
(b) pri odločanju glede odobritve izvzetja 
je treba za vsak posamezni primer posebej 
obravnavati potrebo po opredelitvi 
pogojev glede trajanja izvzetja in 
nediskriminatornega dostopa do 
infrastrukture. Pri določanju pogojev je 
treba upoštevati zlasti trajanje pogodb, 
dodatno zmogljivost, ki bo zgrajena, 
časovni vidik projekta in nacionalne 
razmere;
(c) pri odobritvi izvzetje lahko pristojni 
organ določi pravila in mehanizme za 
upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti, v 
kolikor to ne preprečuje izvajanja 
dolgoročnih pogodb;
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(d) sklep o izvzetju, vključno z vsemi 
pogoji, se ustrezno utemelji in objavi.

Or. en

Obrazložitev

Podpiramo predlog spremembe Organizacije proizvajalcev plina in nafte glede člena 20a 
(novo) z nekaj manjšimi popravki. Ker infrastrukture za zajemanje, transport in izoliranje 
CO2 še ni, se zdi primerno, da lahko države članice dovolijo izvzetja za reguliran dostop 
tretje strani. Primerljivi predpisi obstajajo tudi v evropskih oziroma nacionalnih predpisih za 
trg plina (transport plina). 

Predlog spremembe 389
Adam Gierek

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Reševanje čezmejnih sporov pri 
odnosih med državami članicami in 
tretjimi državami ureja mednarodno 
pravo.

Or. pl

Obrazložitev

Del geosfere, vključno s prostori za shranjevanje, se lahko izkaže za večjega, kot so ga do 
zdaj predvidevale geološke raziskave, in se lahko razširi čez meje na območja tretjih držav.

Predlog spremembe 390
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru čezmejnega transporta CO2, 
čezmejnih območij shranjevanja ali 

V primeru čezmejnega transporta CO2,
čezmejnih območij shranjevanja ali 
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prostorov za shranjevanje pristojni organi 
zadevnih držav članic skupno izpolnjujejo 
zahteve te direktive in druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti.

prostorov za shranjevanje pristojni organi 
zadevnih držav članic skupno izpolnjujejo 
zahteve te direktive in druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti. Pri čezmejnih 
območjih shranjevanja je za izdajanje 
dovoljenj pristojen nacionalni organ tiste 
države članice, v kateri je predvidoma 
njegov največji del.

Or. de

Obrazložitev

Vsebuje pojasnilo glede pristojnosti in odgovornosti.

Predlog spremembe 391
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru čezmejnega transporta CO2, 
čezmejnih območij shranjevanja ali 
prostorov za shranjevanje pristojni organi 
zadevnih držav članic skupno izpolnjujejo 
zahteve te direktive in druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti.

V primeru čezmejnega transporta CO2, 
čezmejnih območij shranjevanja ali 
prostorov za shranjevanje pristojni organi 
zadevnih držav članic skupno izpolnjujejo 
zahteve te direktive in druge ustrezne 
zakonodaje Skupnosti. Pri čezmejnih 
območjih shranjevanja je za izdajanje 
dovoljenj odgovoren nacionalni organ 
tiste države članice, na ozemlju katere je 
predvidoma njegov največji del.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev odgovornosti.
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Predlog spremembe 392
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ vzpostavi in vodi register 
vseh zaprtih območij shranjevanja in 
okoliških prostorov za shranjevanje, 
vključno z zemljevidi njihove prostorske 
razsežnosti.

1. Pristojni organ vzpostavi in vodi register 
vseh območij shranjevanja in okoliških 
prostorov za shranjevanje, vključno z 
zemljevidi njihove prostorske razsežnosti 
ter druge informacije, ki so pomembne za 
določanje, ali se bo shranjeni CO2 trajno 
in popolno obdržal.

Or. de

Obrazložitev

Register mora služiti nudenju vseh potrebnih informacij, s katerimi je mogoče predvidevati in 
ocenjevati nevarnosti, ki jih predstavljajo prostori za shranjevanje in dejavnosti, ki jih lahko 
ogrozijo. V ta namen zemljevidi sami niso dovolj. 

Predlog spremembe 393
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Podpora za uvodno fazo

Komisija najpozneje do konca leta 2008 
pripravi finančni načrt za podporo za 
uvodno fazo geološkega shranjevanja 
CO2. Od 2008 do 2012 se lahko ta 
finančni instrument financira z 
neporabljenimi sredstvi iz proračuna EU, 
od 2013 pa se lahko uporabi del izkupička 
od licitacij pravic do trgovanja z emisijami 
EU.

Or. de
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Obrazložitev

Za zagotavljanje izvedljivosti projekta je potreben izdelan način financiranja CCS, da bi tako 
zagotovili njegova uporaba po vsej Evropi in razširjeno uvajanje teh tehnologij.

Predlog spremembe 394
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 29 - točka 1 - točka a
Direktiva 85/337/EGS
Priloga I – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. Cevovodi za transport plina, nafte in 
kemikalij ter cevovodi za transport tokov 
ogljikovega dioksida za namene 
geološkega shranjevanja s premerom več 
kot 800 mm in dolžine več kot 40 km, 
vključno s pripadajočimi kompresorskimi 
postajami.

16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm 
in dolžine več kot 40 km za transport:

(a) plina, nafte ali kemikalij;
(b) tokov ogljikovega dioksida, vključno s 
pripadajočimi kompresorskimi postajami, 
za namene geološkega shranjevanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano definicijo je treba pojasniti. Mi jo razlagamo tako, da sodijo sosednje 
kompresorske postaje in cevovodi, ki so podrobno navedeni v opredelitvi, v področje uporabe 
direktive EIA, ne glede na to, kateri tok se transportira. Zato predlagamo naslednje besedilo.
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Predlog spremembe 395
Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 29 – odstavek 1 – točka a
Direktiva 85/337/EGS
Priloga I – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. Cevovodi za transport plina, nafte in 
kemikalij ter cevovodi za transport tokov 
ogljikovega dioksida za namene 
geološkega shranjevanja s premerom več 
kot 800 mm in dolžine več kot 40 km, 
vključno s pripadajočimi kompresorskimi 
postajami.

16. Cevovodi za transport plina, nafte in 
kemikalij ter cevovodi za transport tokov 
ogljikovega dioksida za namene 
geološkega shranjevanja s premerom več 
kot 800 mm in dolžine več kot 40 km.

Or. en

Obrazložitev

Z dodatkom „vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami“ brez pragov zmogljivosti 
je področje uporabe presoje vpliva na okolje neutemeljeno razširjen. Kompresorske postaje 
so, kot doslej, predmet presoj vpliva na okolje samo, če so izpolnjene določene kategorije 
velikosti in ne neodvisno od praga. 

Predlog spremembe 396
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 30 - točka - 1 (novo)
Direktiva 96/61/ES
Člen 9 - odstavek 3 - pododstavki 3 do 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 9(3) direktive 96/61/ES se tretji, 
četrti, peti in šesti pododstavek črtajo.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva o STE 2003 je prepovedala uporabo direktive IPPC 1996 za urejanje emisij CO2 iz 
velikih industrijskih obratov, shranjevanje in določene posebne okoliščine. Zaradi vedno 
večje nuje, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, in s tem potrebe po uporabi drugih 
instrumentov poleg STE, na primer standardov emisijskih vrednostih na osnovi izložka, ta 
prepoved ni več primerna in jo je zato treba umakniti.

Predlog spremembe 397
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 30 - točka - 1 (novo)
Direktiva 96/61/ES
Člen 9 - odstavek 3 - pododstavki 3 to 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 9(3) Direktive 96/61/ES se tretji, 
četrti, peti in šesti pododstavek črtajo.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o STE 2003 je prepovedala uporabo direktive IPPC 1996 za urejanje emisij CO2 iz 
velikih industrijskih obratov, shranjevanje in določene posebne okoliščine. Zaradi vedno 
večje nuje, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, in s tem potrebe po uporabi drugih 
instrumentov poleg STE, na primer standardov emisijskih vrednostih na osnovi izložka, ta 
prepoved ni več primerna in jo je zato treba umakniti.

Predlog spremembe 398
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 31
Direktiva 2000/60/ES
Člen 11 – odstavek 3 – točka j – alinea 3 a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- vbrizgavanje tokov ogljikovega dioksida 
za namene skladiščenja v geoloških 
formacijah, ki so zaradi naravnih razlogov 
trajno neprimerne za druge namene, pod 
pogojem, da je tako vbrizgavanje 
dovoljeno v skladu z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta XX/XX/ES.(*);

- vbrizgavanje tokov ogljikovega dioksida 
za namene skladiščenja v geoloških 
formacijah, ki so zaradi naravnih razlogov 
trajno neprimerne za druge namene in 
štejejo za izolirane formacije glede 
migracije CO2, pod pogojem, da je tako 
vbrizgavanje dovoljeno v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES(*).

Or. en

Obrazložitev

Člen 31 osnutka je treba spremeniti v prid „previdnostnemu načelu“.

Predlog spremembe 399
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/ES
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V direktivi 2001/80/ES se vstavi člen 9a: črtano
„Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta XX/XX/ES na 
območju shranjevanja primeren prostor 
za opremo, potrebno za zajemanje in 
stiskanje CO2, ter da je bila ocenjena 
razpoložljivost primernih območij 



PE409.632v01-00 42/67 AM\734311SL.doc

SL

shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
CO2.

Or. de

Obrazložitev

CCS je še vedno v fazi raziskav in razvoja. Trenutno ni predvidljivih tehničnih rešitev v 
velikem merilu niti za zajemanje CO2 niti za prevoz in shranjevanje zajetega CO2 . Posledično 
taka tehnologija ne more biti predmet regulativnih obveznosti. Zato je treba obveznost 
„pripravljenost na zajem“ tudi izključiti, dokler ne bo dokaza o trajnostni izvedljivosti celotne 
tehnološke verige CCS.

Predlog spremembe 400
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 črtano
Sprememba Direktive 2001/80/ES

V Direktivi 2001/80/ES se doda člen 9a:
„Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta XX/XX/ES (*) na 
območju shranjevanja primeren prostor 
za opremo, potrebno za zajemanje in 
stiskanje CO2, ter da je bila ocenjena 
razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
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CO2. 

Or. en

Obrazložitev

The technology is not well established on industrial scale so we think it is premature to have 
this obligation now. Hungary suggests to discuss this measure in the framework of the 
revision of the IPPC directive that will incorporate the directive on large combustion plants 
and may have in its scope the CO2 capture technology. Not all types of capture techniques are 
worth to be added to existing combustion plants. For example, integrated gasification 
combined cycle (IGCC) or even oxy-firing techniques are better built together with CO2
capture incorporated at the outset. In consequence, the capture ready obligation cannot be 
considered technology neutral because it clearly favours the post combustions techniques.

Predlog spremembe 401
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 črtano
Sprememba Direktive 2001/80/ES

V Direktivi 2001/80/ES se doda člen 9a:
„Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta XX/XX/ES (*) na 
območju shranjevanja primeren prostor 
za opremo, potrebno za zajemanje in 
stiskanje CO2, ter da je bila ocenjena 
razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
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naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
CO2.“ 

Or. en

Obrazložitev

Poland raises general objections to the proposal of imposing an obligation of “capture 
ready” on combustion plants. Implementation of the new technology  should  take into 
account the results of planned CCS operational demonstration facilities. Present knowledge 
on the subject of capture and geological storage of carbon dioxide concerns only small or
even microscale undertakings, MSs cannot propose reliable assessment of possible CO2
storages and plans concerning CO2 networks, so we think it is premature to have this 
obligation now and similarly  suggest deleting Člen 32 and discuss this measure in the Člen 
35 a. Early imposition of the provision as formulated in the current text of Člen 32 could even 
block plans of construction of newly planned coal fired power plants due to lack of 
sufficiently reliable information on possible CO2 storage and transport conditions.

Predlog spremembe 402
Iles Braghetto

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES (*) na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih 
območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 

Države članice zagotovijo, da se za vse 
kurilne naprave z močjo 300 megavatov ali 
več, za katere je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje ali, če takega postopka ni bilo, 
prvotno dovoljenje odobreno po začetku 
veljavnosti Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta XX/XX/ES (*) 
pripravi ustrezna ocena glede 
razpoložljivosti primernega prostora za 
opremo na območju shranjevanja, ki je 
potrebna za zajemanje in stiskanje CO2, 
ter glede razpoložljivosti primernih 
območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
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zajemanje CO2. izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 
zajemanje CO2. Dodatni nastali stroški 
kapitala in predvideni čas, ki je potreben 
za naknadno vgradnjo, bodo upoštevani 
pri oceni, ali se naj zgoraj navedeni 
ukrepi še naprej izvajajo. Pri zamenjavah 
opreme ali goriva obstoječih postrojenj 
zgoraj navedene ocene niso potrebne.

Or. en

Obrazložitev

L’art. 32 sancisce l’obbligo di prevedere che gli impianti di combustione autorizzati dopo 
l’entrata in vigore della nuova direttiva sul deposito geologico della CCS abbiano 
abbastanza spazio per alloggiare le necessarie apparecchiature per cattura e compressione 
della CO2 e che siano stati valutati la disponibilità di idonei siti di deposito e la fattibilità 
tecnica della CCS.

L’obbligatorietà della tecnologia per le autorizzazioni all’esercizio degli impianti può invece 
paradossalmente ritardare l’entrata in esercizio di nuovi impianti più efficienti. Si propone 
pertanto, nella direttiva CCS, di sopprimere l’obbligo di capture readiness, oltre ad escludere 
i casi di potenziamenti e modifiche di impianti esistenti per i quali è particolarmente critica.

Questa disposizione assume, infatti, aspetti critici se si tiene conto che la maturità industriale 
delle tecnologie in esame è ancora lontana e, di fatto, contraddice l’orientamento di non 
introdurre l’obbligo della CCS per gli impianti di combustione.

Predlog spremembe 403
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 

1. Države članice zagotovijo, da za nobeno 
kurilno napravo z močjo 200 megavatov 
ali več, za katero je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje, ali če takega postopka ni bilo, 
prvotno obratovalno dovoljenje ni
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dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES (*) na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih 
območij shranjevanja, primernih 
transportnih zmogljivostih in tehnične 
izvedljivosti naknadne vgradnje naprav za 
zajemanje CO2.

odobreno po začetku veljavnosti Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES (*), če pri njihovem 
obratovanju prihaja do emisije CO2 v 
ozračje, ki presega 350 gramov na 
kilovatno uro izhodne energije.

Or. en

Obrazložitev

Za doseganje naših podnebnih ciljev je treba za elektrarne določiti najvišjo dopustno 
vrednost emisij.

Predlog spremembe 404
Norbert Glante

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Direktivi 2001/80/ES se doda člen 9a: V Direktivi 2001/80/ES se doda člen 9a:

„Člen 9a „Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 

Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z močjo 300 megavatov ali 
več, za katere je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje ali, če takega postopka ni bilo, 
prvotno obratovalno dovoljenje odobreno 
po začetku veljavnosti Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
CO2. Soproizvodna postrojenja z visokim 
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CO2. izkoristkom v smislu direktive 2004/8/EGS 
so izvzeta iz teh obveznosti.

Or. de

Obrazložitev

Soproizvodna postrojenja z visokim izkoristkom morajo biti zgrajeni čim bližje porabnika 
toplote. Prostorske potrebe obratov za zajem CO2 povzročajo še posebej visoke stroške, če so 
v bližini stanovanjskih območij, kar pomeni, da imajo soproizvodna postrojenja z visokim 
izkoristkom izrazito slabši konkurenčni položaj. To ni zaželeno pri boju proti podnebnim 
spremembam, cilju, h kateremu soproizvodna postrojenja s svojim visokim izkoristkom 
pomembno prispevajo.

Predlog spremembe 405
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Direktivi 2001/80/ES se doda člen 9a: V Direktivi 2001/80/ES se doda člen 9a:

„Člen 9a „Člen 9a
Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z zmogljivostjo 300 
megavatov ali več, za katere je bilo 
prvotno gradbeno dovoljenje ali, če takega 
postopka ni bilo, prvotno obratovalno 
dovoljenje odobreno po začetku veljavnosti 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES (*) na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebno za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivostih in tehnične izvedljivosti 
naknadne vgradnje naprav za zajemanje 
CO2. 

Države članice zagotovijo, da imajo vse 
kurilne naprave z močjo 300 megavatov ali 
več, za katere je bilo prvotno gradbeno 
dovoljenje, ali če takega postopka ni bilo, 
prvotno obratovalno dovoljenje odobreno 
po začetku veljavnosti Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES (*) na območju shranjevanja 
primeren prostor za opremo, potrebo za 
zajemanje in stiskanje CO2, ter da je bila 
ocenjena razpoložljivost primernih območij 
shranjevanja, primernih transportnih 
zmogljivosti ter tehnične in finančne
izvedljivosti naknadne vgradnje naprave za 
zajemanje CO2.

Or. de
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Obrazložitev

Prav tako je treba pretehtati, ali zajemanje CO2 ni samo tehnično izvedljivo, temveč tudi 
finančno.

Predlog spremembe 406
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 pokriva celotno kurilno 
napravo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli svoje podnebne cilje, moramo določiti največje stopnje emisij za proizvajalce 
električne energije.

Predlog spremembe 407
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da vse 
kurilne naprave za proizvodnjo električne 
energije, ki so načrtovane z imensko 
izhodno močjo 200 megavatov ali več, 
katerih emisije bodo po pričakovanjih 
presegle 350 g CO2/kWh in za katere se 
prošnja za prvotno gradbeno dovoljenje 
vloži 1. januarja 2015 ali po tem datumu, 
obratujejo tako, da je vsaj 90 % njihovih 
emisij CO2 zajetih, transportiranih in 
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shranjenih v ustrezni geološki formaciji, 
ali da se enakovredno zmanjšanje emisij v 
ozračje doseže na drug način. Če 
gradbeno dovoljenje ne obstaja, se 
uporablja prvotno obratovalno dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Introduction of this mandatory requirement will give a clear signal to investors of the need to 
deal with emissions whether through CCS development or by another means. In relation to 
CCS development, it will take at least 5 years to construct a CCS-equipped combustion plant 
together with the associated transport network so this Predlog spremembe in fact requires 
new plants commencing operations from 2020 to be CCS-equipped.  Power plant 
manufacturers Alstom have now declared that CCS-equipped plants will be commercially 
available from 2015 if the planned demonstration projects are approved shortly, and other 
manufacturers are voicing similar confidence.

Predlog spremembe 408
John Bowis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da vse 
kurilne naprave za proizvodnjo električne 
energije, ki so načrtovane z imensko 
izhodno močjo 300 megavatov ali več, 
katerih emisije bodo po pričakovanjih 
presegle 500 g CO2/kWh in za katere se 
prošnja za prvotno gradbeno dovoljenje 
vloži 1. januarja 2015 ali po tem datumu, 
obratujejo tako, da je vsaj 90 % njihovih 
emisij CO2 zajetih, transportiranih in 
shranjenih v ustrezni geološki formaciji, 
ali da se enakovredno zmanjšanje emisij v 
ozračje doseže na drug način.
Če gradbeno dovoljenje ne obstaja, se 
uporablja prvotno obratovalno dovoljenje.
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Or. en

Obrazložitev

Za vse kurilne naprave za proizvodnjo električne energije, odobrene po letu 2015, je treba 
določiti standard emisijskih vrednosti 500 g CO2/kWh. To bo zagotovilo, da bodo vse 
prihodnje naprave dosegale enake emisije CO2 kot sodobne plinske kurilne naprave (trenutno 
najučinkovitejša izmed tehnologij na osnovi zgorevanja ogljikovodikov z najnižjo ravnjo 
emisij). To številko je treba v prihodnosti še zniževati za nadaljnje spodbujanje večjih znižanj 
emisij.

Predlog spremembe 409
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 32
Direktiva 2001/80/EGS
Člen 9 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Leta 2012 bo Komisija ocenila 
trenutno stanje tehnološkega napredka in 
najnovejše znanstvene dokaze ter, če bodo 
ti nakazovali, da obvezujočih zahtev o 
prepovedi uporabe elektrarn na premog, 
ki niso opremljene z opremo za zajem in 
shranjevanje ogljika, ni mogoče uvesti v 
dogovorjenem roku, razen z 
nesorazmernimi stroški za eno ali več 
držav članic, predstavila predloge za 
izjemne sheme financiranja ali za odlog 
datumov, določenih v odstavkih 1a in 1b.

Or. en

Obrazložitev

CCS mora postati obvezen za elektrarne z dovoljenjem, izdanim od leta 2015 dalje, da bi se 
izognili večjemu številu konvencionalnih elektrarn na premog, ki bi se dajale v obratovanje še 
v 20-ih letih 21. stoletja in s tem izničile številna druga prizadevanja za zmanjševanje emisij 
CO2. Obvezujoča zahteva bo vzpodbudila tehnološki razvoj in znižala stroške, tako kot je to 
storila na številnih drugih področjih okoljske politike. Vendar moramo poskrbeti, da luči ne 
bodo ugasnile! Ta predlog spremembe nudi mehanizem za „zasilno zaustavitev“, če pride v 
eni ali več državah članicah do določenih težav.
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Predlog spremembe 410
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 33
Direktiva 2004/35/ES
Priloga III – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Obratovanje območja shranjevanja v 
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta XX/XX/ES.(*);

14. Transport CO2 v namene geološkega 
shranjevanja in obratovanja območja 
shranjevanja v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
XX/XX/ES.(*);

Or. en

Obrazložitev

Transport CO2 je treba vključiti tudi v direktivo o okoljski odgovornosti (direktivo 
2004/35/ES).

Predlog spremembe 411
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 33
Direktiva 2004/35/ES
Priloga III – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi III k Direktivi 2004/35/ES se 
doda odstavek 14:

V Prilogi III k Direktivi 2004/35/ES se 
doda odstavek 14:

‘14. Obratovanje območja shranjevanja v 
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta XX/XX/ES.(*);

„14. Obratovanje območja shranjevanja v 
skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta XX/XX/ES do prenosa 
odgovornosti na pristojni organ;

Or. de
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Obrazložitev

Trenutno besedilo, ki je omejeno na obratovanje območij shranjevanja, bi lahko pomenilo, da 
okoljska škoda, ki bi se pojavila po zaprtju, ne bi sodila v področje uporabe sistema 
odgovornosti v skladu z direktivo o okoljski odgovornosti. Predlog spremembe jasno navaja, 
da je za preprečevanje okoljske škode odgovoren upravljavec, dokler se odgovornost ne 
prenese na pristojni organ.

Predlog spremembe 412
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Pregled

Do 30. junija 2011 se izvede pregled 
varnega geološkega shranjevanja CO2. Če 
bo izkazalo, da je CO2 mogoče upravljati 
varno in na predvidljiv način, bo mejna 
vrednost emisij, določena v členu 9a 
Direktive 2001/80/ES, veljala za vse 
obstoječe naprave do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Do junija 2011 bo na voljo dovolj dejanskih podatkov o zmožnosti predvidevanja in 
upravljanja shranjenega CO2. To bo omogočilo, da bo za vse obstoječe elektrarne, ki 
presegajo mejno vrednostjo, veljala mejna vrednost emisij 350 g CO2/kWh.

Predlog spremembe 413
Bairbre de Brún - Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
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Pregled
Do 30. junija 2011 se izvede pregled 
varnega geološkega shranjevanja CO2. Če 
bo izkazalo, da je CO2 mogoče upravljati 
varno in na predvidljiv način, bo mejna 
vrednost emisij, določena v členu 9a 
Direktive 2001/80/ES, veljala za vse 
obstoječe naprave do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Do junija 2011 bo na voljo dovolj dejanskih podatkov o zmožnosti predvidevanja in 
upravljanja shranjenega CO2. To bo omogočilo, da bo za vse obstoječe elektrarne, ki 
presegajo mejno vrednostjo, veljala mejna vrednost emisij 350 g CO2/kWh.

Predlog spremembe 414
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Pregled in nadaljnji razvoj
1. Komisija na osnovi izkušenj pri uporabi 
te direktive, vključno s poročili iz člena 
25, in še posebej izkušenj s 
predstavitvenimi postrojenji CCS, ob 
upoštevanju tehnološkega napredka in 
najnovejših znanstvenih spoznanj, do leta 
2016 pripravi poročilo o uporabi te 
direktive ter pri tem med drugim 
upošteva:
(a) ali je trajni zajem CO2 na ta način v 
največji možni meri preprečil ali zmanjšal 
vse negativne vplive na okolje in izključil 
vse posledične nevarnosti za zdravje ljudi;
(b) določbe, ki veljajo za kurilne naprave 
za proizvodnjo električne energije z 
imensko izhodno močjo 300 megavatov ali 
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več, v zvezi s členom 32;
(c) določbe glede dostopa tretje strani 
(člena 20 in 21).
2. Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu svoje poročilo skupaj 
z zakonodajnimi predlogi, kjer so 
potrebni.

Or. de

Obrazložitev

Komisija mora pregledati direktivo ob upoštevanju tehnološkega razvoja in najnovejših 
znanstvenih spoznanj.

Predlog spremembe 415
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35 a
1. Komisija predloži v roku devet mesecev 
od prejema poročil iz člena 25 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o uporabi te direktive.
2. V poročilu Komisija presodi zlasti: 
- postopke za obveščanje Komisije glede 
dovoljenj za shranjevanje (člen 10) in 
odločitve o prenosu odgovornosti (člen 
18);
- izkušnje z določbami za dostop tretje 
strani iz členov 20 in 21;
- možnost uvedbe obveznosti, ki velja za 
projekte novih velikih kurilnih naprav 
glede zajemanja in shranjevanja 
izpuščenega CO2, ali razvoja projektov, ki 
so pripravljeni na zajem CO2, in obseg 
take obveznosti;
- nadaljnji razvoj in posodabljanje meril, 
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določenih v Prilogah I in II,
Člen 35 a

Or. en

Obrazložitev

Trenutno znanje o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida ni zadostno, da bi lahko 
uvedli to obveznost že zdaj. Predlagamo, da se razmisli o uvedbi obveznosti „pripravljenost 
na zajem“, vendar ne pred revizijo direktive v skladu s členom 35a. Energetski sektor ne sme 
biti izpostavljen tveganju za nošenje stroškov, povezanih s CCS, dokler tehnologija ne bo 
povsem preizkušena na predstavitvenih projektih. Upravičeni se zdijo samo stroški za 
raziskave in razvoj v sklopu zajemanja, transporta in geološkega shranjevanja CO2.

Predlog spremembe 416
Jerzy Buzek –Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1 leto po objavi]. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [2 leti po objavi]. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno znanje o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida ni zadostno, da bi lahko 
uvedli to obveznost že zdaj. Predlagamo, da se razmisli o uvedbi obveznosti „pripravljenost 
na zajem“, vendar ne pred revizijo direktive v skladu s členom 35a. Energetski sektor ne sme 
biti izpostavljen tveganju za nošenje stroškov, povezanih s CCS, dokler tehnologija ne bo 
povsem preizkušena na predstavitvenih projektih. Upravičeni se zdijo samo stroški za 
raziskave in razvoj v sklopu zajemanja, transporta in geološkega shranjevanja CO2.
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Predlog spremembe 417
Péter Olajos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1 leto po objavi]. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [2 leti po objavi]. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Enoletno obdobje za prenos je prekratko, zato se predlaga dvoletno obdobje za prenos v 
države članice.

Predlog spremembe 418
Chris Davies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [1 leto po objavi]. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [2 leti po objavi]. 
Komisiji nemudoma posredujejo besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en
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Predlog spremembe 419
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Pregled

Komisija do 1. januarja 2016 po zaključku 
12 predstavitvenih projektov in upoštevaje 
tehnološki napredek oceni delovanje in 
izvedljivost teh projektov in pripravi 
poročilo. Na osnovi tega poročila 
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlog za 
spremembo direktive, kot je primerno, in 
navede tehnične elemente, da se vključijo 
rezultati okoljskega ocenjevanja in 
ocenjevanja varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predstavitveni projekti bodo v pomoč pri pridobivanju potrebnih tehničnih izkušenj za varno 
in izvedljivo uporabo tehnologije CCS. Po koncu projektov jih mora Komisija oceniti in nato 
pripraviti predlog, da se trenutni predlog direktive spremeni v skladu z novimi znanstvenimi 
elementi in tehnološkim razvojem.

Predlog spremembe 420
Anders Wijkman

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Poročanje Komisije

1. Na osnovi izkušenj, pridobljenih pri 
zajemanju, geološkem skladiščenju in 
transportu ogljika, in upoštevaje 
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spremembe mednarodnih razmer 
Komisija do 31. decembra 2012 izda 
poročilo o napredku pri razvoju in 
uvajanju tehnologije, ki omogoča 
zajemanje in shranjevanje CO2, ki se 
proizvaja pri proizvodnji električne 
energije iz fosilnih goriv.
2. To poročilo vključuje med drugim 
obravnavo: 
• napredka pri uvajanju tehnologije 
v državah članicah prek predstavitvenih 
projektov v komercialnem merilu;
• napredka pri razvoju tehnologije, 
vključno z energetsko učinkovitostjo 
postopka zajemanja („energetske 
izgube“), in predvidenega časovnega 
okvira za njeno komercialno dostopnost; 
• zadnjih ocen stroškov, povezanih z 
izgradnjo in obratovanjem kurilne 
naprave, opremljene s to tehnologijo; in 
• zadnjih ocen razpoložljivosti in 
zmogljivosti primerne infrastrukture za 
transport in geološko shranjevanje CO2 v 
državah članicah.
3. Na podlagi tega poročila Komisija po 
potrebi pripravi zakonodajni predlog za 
dopolnitev direktive. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zahteva, da Komisija pregleda direktivo in najpozneje do 31. 
decembra 2012 poda revidiran predlog. To je potrebno, da imajo države članice čas za 
dodatne predstavitvene projekte in da ima Komisija dovolj časa, da znova pretehta 
pomembna vprašanja glede uporabe tehnologije CCS za nove elektrarne na fosilna goriva. To 
ne bo pomembno samo, da se zagotovi uporaba vseh mogočih ukrepov za doseganje ciljev do 
2020, temveč tudi v pomoč pri ohranjanju industrijske konkurenčnosti EU pri razvoju in 
uporabi novih tehnologij na globalni ravni.
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Predlog spremembe 421
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis lastnosti in ocenjevanje območij
shranjevanja iz člena 4 se izvedeta v štirih 
korakih v skladu z naslednjimi merili. 
Odstopanje od enega ali več navedenih 
meril je dovoljeno, če to ne vpliva na 
lastnosti in ocene v skladu z določbami iz 
člena 4.

Opis lastnosti in ocenjevanje območij 
shranjevanja iz člena 4 se z ozirom na 
stanje tehnike izvedeta v štirih korakih v 
skladu z naslednjimi merili. Odstopanje od 
enega ali več navedenih meril je dovoljeno, 
če to ne vpliva na lastnosti in ocene v 
skladu z določbami iz člena 4. 

Or. de

Obrazložitev

Dela iz Priloge I ne ustrezajo vsa stanju tehnike: nekatera mejijo na raziskave in razvoj ali so 
povsem v fazi raziskav in razvoja (npr. korak 3.1., črka b). Da bi število prijavnih dokumentov 
in čas, ki je potreben za njihovo izdajo, ostala v obvladljivem obsegu, je treba določiti, da se 
prijavna dokumentacija lahko izda samo za uporabe v skladu s stanjem tehnike.

Predlog spremembe 422
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis lastnosti in ocenjevanje območij 
shranjevanja iz člena 4 se izvedeta v štirih 
korakih v skladu z naslednjimi merili. 
Odstopanje od enega ali več navedenih 
meril je dovoljeno, če to ne vpliva na 
lastnosti in ocene v skladu z določbami iz 
člena 4.

Opis lastnosti in ocenjevanje območij 
shranjevanja iz člena 4 se izvedeta v štirih 
korakih v skladu z naslednjimi merili in 
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. 
Odstopanje od enega ali več navedenih 
meril je dovoljeno, če to ne vpliva na 
lastnosti in ocene v skladu z določbami iz 
člena 4.

Or. en



PE409.632v01-00 60/67 AM\734311SL.doc

SL

Obrazložitev

Dopolnjevanje.

Predlog spremembe 423
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zbere se dovolj podatkov za sestavo 
volumetričnega in dinamičnega 
tridimenzionalnega (3-D) modela 
zemljišča območja shranjevanja in 
prostorov za shranjevanje, vključno s 
krovnino, in okoliških prostorov, 
vključno s hidravlično povezanimi 
območji. Ti podatki vključujejo 
najmanj naslednje zelo kompleksne 
lastnosti:

Zbere se dovolj podatkov za sestavo 
volumetričnega in dinamičnega 
tridimenzionalnega (3-D) modela območja 
shranjevanja in prostorov za shranjevanje, 
vključno s krovnino, okoliških prostorov, 
vključno s hidravlično povezanimi območji, in 
dovolj podatkov za ustvarjanje ustreznih 
scenarijev za prihodnji razvoj območja. Ti 
podatki vključujejo najmanj naslednje zelo 
kompleksne lastnosti:

Or. es

Obrazložitev

Ta pogoj je še posebej pomemben za ocenjevanje tveganja za uhajanje.

Predlog spremembe 424
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) Področje okoli prostorov za 
shranjevanje, na katerega lahko vpliva 
shranjevanje CO2 na območju 
shranjevanja;

(h) Področje okoli prostorov za 
shranjevanje, na katerega lahko vpliva 
shranjevanje CO2 na območju shranjevanja 
ter razmejitev hidravlične enote;
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Or. en

Obrazložitev

Obratovanje različnih območij shranjevanja znotraj iste hidravlične enote nedvomno vpliva 
na druga območja, ki že delujejo v tej hidravlični enoti. Znotraj ene hidravlične enote se 
lahko dovoljenja za shranjevanje vsakokrat izdajo samo enemu upravljavcu. 

Predlog spremembe 425
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) Področje okoli prostorov za 
shranjevanje, na katerega lahko vpliva 
shranjevanje CO2 na območju shranjevanja;

(h) Področje okoli prostorov za 
shranjevanje, na katerega lahko vpliva 
shranjevanje CO2 na območju shranjevanja 
in, kjer je potrebno, meje hidravlične 
enote;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki upošteva nov člen 3(6a) in nov člen 8(1).

Predlog spremembe 426
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) Morebitni vplivi na druge 
dejavnosti (npr. raziskovanje, proizvodnja 
in shranjevanje ogljikovodikov, 
geotermalna uporaba vodonosnikov);

(k) Morebitni vplivi na druge 
dejavnosti (npr. raziskovanje, proizvodnja 
in shranjevanje ogljikovodikov), zlasti 
konkurenca z obnovljivimi viri energije 
(npr. geotermalna uporaba vodonosnikov) 
in zalogami podzemne vode ;

Or. en
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Obrazložitev

Med ocenjevanjem območij shranjevanja bi bilo treba posebno pozornost posvetiti konkurenci 
med shranjevanjem CO2 in obnovljivimi viri energije, kot je geotermalna uporaba 
vodonosnikov. 

Predlog spremembe 427
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 1 – točka (l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) Bližina potencialnih virov CO2

(vključno z ocenami skupne potencialne 
mase CO2 , ki je ekonomsko dostopna za 
shranjevanje).

(l) Bližina potencialnih virov CO2

(vključno z ocenami skupne potencialne 
mase CO2, ki je ekonomsko dostopna za 
shranjevanje, ker je lahko transport na 
velike razdalje predrag), ter razpoložljivost 
varnega in ustreznega transportnega 
omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Transport CO2 na velike razdalje je lahko zelo drag in zato morajo pristojni organi vedeti, ali 
je na določenem območju na voljo dovolj prostora za shranjevanje.

Predlog spremembe 428
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 3 – točka 3.1 (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) Možna hitrost vbrizgavanja in
lastnosti CO2; 

a) Možna hitrost vbrizgavanja,
lastnosti CO2 in njihovo spreminjanje v 
odvisnosti od temperature in tlaka;

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba fizikalnih in kemijskih lastnosti CO2 zaradi temperature in tlaka lahko vpliva na 
varnostno opredelitev in rezultate modeliranja.

Predlog spremembe 429
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 3 – točka 3.1 (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Kratkoročne in dolgoročne 
simulacije (za določitev ostanka in 
obnašanja CO2 v desetletjih in tisočletjih, 
vključno s hitrostjo raztapljanja CO2 v 
vodi).

(e) Kratkoročne in dolgoročne 
simulacije (za določitev ostanka in 
obnašanja CO2 v desetletjih in tisočletjih, 
vključno s hitrostjo raztapljanja CO2 v 
vodi).

Or. en

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo.

Predlog spremembe 430
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 3 – točka 3.1 (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) Obnašanje prostornine in tlaka v 
razmerju s časom formacije za 
shranjevanje;

f) Obnašanje prostornine in tlaka v 
razmerju s časom formacije za 
shranjevanje;

Or. en

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo.
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Predlog spremembe 431
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 3 – točka 3.1 (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) Stopnja migracije (pri odprtih
rezervoarjih);

(o) Stopnja migracije (pri rezervoarjih);

Or. en

Obrazložitev

Odprti rezervoarji ne bi smeli biti dovoljeni, ker lahko predstavljajo nevarnost za ljudi in 
okolje.

Predlog spremembe 432
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 3 – točka 3.3 (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) Kritičnih parametrov, ki vplivajo na 
morebitno uhajanje (npr. največji tlak 
rezervoarja, največja stopnja vbrizgavanja, 
občutljivost na različna predvidevanja v 
statičnih geoloških modelih zemljišča itd.);

c) Kritičnih parametrov, ki vplivajo na 
morebitno uhajanje (npr. največji tlak 
rezervoarja, največja stopnja vbrizgavanja, 
temperatura, občutljivost na različna 
predvidevanja v statičnih geoloških 
modelih zemljišča itd.);

Or. en

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo.
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Predlog spremembe 433
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Oceno izpostavljenosti – na podlagi 
značilnosti okolja in porazdelitve človeške 
populacije izven prostorov za shranjevanje 
ter možno obnašanje in preostanek CO2 po 
uhajanju iz možnih poti iz 3. koraka;

(a) Oceno izpostavljenosti – na podlagi 
značilnosti okolja ter porazdelitve in 
dejavnosti človeške populacije izven 
prostorov za shranjevanje ter možno 
obnašanje in preostanek CO2 po uhajanju 
iz možnih poti iz 3. koraka;

Or. en

Obrazložitev

Ocena ne bi smela temeljiti samo na okolju in populaciji, temveč tudi na dejavnostih v bližini.

Predlog spremembe 434
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I – korak 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Ocena učinkov – na podlagi 
občutljivosti nekaterih vrst, skupnosti in
habitatov, povezanih z morebitnim 
uhajanjem iz 3. koraka. Kjer je primerno, 
vsebujejo učinke izpostavljenosti 
povišanim koncentracijam CO2 v biosferi 
(vključno s prstmi, morskimi usedlinami in 
bentoškimi vodami (zadušitev, 
hiperkapnija) ter nižjimi vrednostmi pH v 
navedenih okoljih kot posledice uhajanja 
CO2). Vsebuje tudi oceno učinkov drugih 
snovi, ki so lahko prisotne pri uhajanju 
tokov CO2 (nečistoče, prisotne v 
vbrizganem toku, ali nove snovi, nastale s 
shranjevanjem CO2). Te učinke se 
upošteva pri različnih časovnih in 
prostorskih lestvicah ter poveže z 

(Ne zadeva slovenske različice, op. p.)
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različnimi obsegi uhajanja.

Or. en

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo. „Reduciran“ ima v strokovni literaturi drug pomen (kemijska reakcija, v 
kateri kemična snov sprejme elektron).

Predlog spremembe 435
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II – odstavek 1 – točka 1.1 – pododstavek 3 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izbira tehnologije nadzora temelji na dobri 
praksi, razpoložljivi v času načrtovanja. 
Uporabijo se lahko tudi naslednje 
možnosti:

Izbira tehnologije temelji na dobri praksi, 
razpoložljivi v času načrtovanja, in se 
posodablja v skladu z razvojem najboljših 
razpoložljivih praks. Uporabijo se lahko 
tudi naslednje možnosti:

Or. en

Obrazložitev

Tehnološki razvoj je hiter, pomembno je uporabljati najboljše razpoložljive prakse. 

Predlog spremembe 436
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II – odstavek 1 – točka 1.1 (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) tehnologije, ki zagotavljajo 
informacije o obnašanju tlaka in 
prostornine ter ploščinski/navpični 
porazdelitvi izpusta CO2 z uporabo 
numerične 3-D simulacije za 3-D geološke 
modele formacij za shranjevanje, 

(Ne zadeva slovenske različice, op. p.)
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pripravljene v skladu s členom 4 in Prilogo 
I;

Or. en

Obrazložitev

Tehnično pojasnilo.
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